
ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПРОТОКОЛ №2
засідання конкурсної комісії щодо добору кандидатури на зайняття посади 

директора комунальної установи «Валківський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Валківської районної ради

Харківської області 
09.10.2020 13.00

Присутні члени конкурсної комісії: 6 чоловік

- Бабенко Ольга Дмитрівна, голова комісії, голова Валківської районної 
організації профспілки працівників освіти і науки України;

- Прищепа Світлана Володимирівна -  секретар комісії, директор КЗ 
«Валківський районний Будинок дитячої та юнацької творчості Валківської 
районної ради Харківської області» .

Члени комісії:
- Сургай Наталія Володимирівна -  голова постійної комісії районної ради з 

гуманітарних питань, соціальної політики, депутатської діяльності, 
розвитку місцевого самоврядування, законності та правопорядку (за 
згодою);

- Тугай Світлана Петрівна -  завідувач Шарівського дошкільного 
навчального закладу «Перлинка» ;

- Зінченко Валентина Олександрівна -  директор Високопільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради 
Харківської області, депутат районної ради.

- Корсун Андрій Миколайович -  вчитель Сидоренківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради 
Харківської області, депутат районної ради.

Відсутні:
- Яцина Юрій Дмитрович -  заступник голови Валківської районної ради;
- Трусова Наталія Іванівна -  начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Валківської районної державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про перевірку знання законодавства України претендентом на заміщення 
вакантної посади директора комунальної установи «Валківський центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Валківської районної ради 
Харківської області шляхом співбесіди.
2.Про перевірку відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих 
якостей, відповідності вимогам до професійної компетентності претендента на 
заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Валківський



центр професійного розвитку педагогічних працівників» Банківської 
районної ради Харківської області шляхом співбесіди шляхом самопрезентації.
З.Про підведення підсумків конкурсного відбору кандидатур на зайняття 
посади директора комунальної установи «Валківський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Банківської районної ради Харківської 
області.

1 СЛУХАЛИ:
БАБЕНКО Ольгу Дмитрівну, голову конкурсної комісії, яка повідомила, що в 
зазначений час, о 13.00 годині 09 жовтня 2020 року на конкурсний відбір 
з’явилась допущена до конкурсного відбору Олійник Валентина Миколаївна, 
претендент на заміщення вакантної посади директора комунальної установи 
«Банківський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Банківської районної ради Харківської області.
Конкурсант отримав час для самопрезентації та співбесіди із конкурсною 
комісією.
Для оцінювання співбесіди використовується така система:
2 бали - якщо кандидат виявив знання, уміння, компетенції, необхідні для 
ефективного виконання посадових обов’язків;
I бал -  якщо кандидат виявив знання в мінімально достатньому обсязі, для 
виконання посадових обов’язків;
0 балів -  якщо професійна компетентність кандидата не відповідає вимогам. 

ВИСТУПИЛИ:
ОЛІИНИК Валентина Миколаївна, претендент на посаду директора 
комунальної установи «Валківський центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Банківської районної ради Харківської області, яка 
представила презентацію власного досвіду, досягнень, особистих якостей, 
відповідності вимогам до професійної компетентності.

УХВАЛИЛИ:
1.Затвердити результати співбесіди з претендентом:
Олійник Валентина Миколаївна - 12 балів

II СЛУХАЛИ:
БАБЕНКО Ольгу Дмитрівну, голову конкурсної комісії, яка оголосила 
результати співбесіди з кандидатом.
1 .Визнати конкурс таким, що відбувся. Оприлюднити результати конкурсу та 
протокол засідання конкурсної комісії на сайті відділу освіти, молоді та спорту 
Банківської райдержадміністрації та на сайті засновника 12 жовтня до 17.00год.

2.Визнати переможцем конкурсного відбору на зайняття посади директора 
комунальної установи «Валківський центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Валківської районної ради Харківської області ОЛІИНИК 
Валентину Миколаївну.
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3. Конкурсній комісії внести подання засновнику про призначення 
переможця конкурсу на посаду директора комунальної установи «Банківський 
центр професійного розвитку педагогічних працівників» Валківської районної 
ради Харківської області в 5-ти денний термін з дня визначення переможця 
конкурсу.

Голова комісії:
Секретар:
Члени комісії:
1 ^ ^ ^ ^ Н.Сургай
2. - В.Зінченко
3.
4.
5.

Н.Трусова
Ю.Яцина
А.Корсун

Ольга БАБЕНКО 
Світлана ПРИЩЕПА


